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Milí rodiče,
nového do našich jesliček a školek. Ti, kteří pravidelně sledují náš
Facebook, určitě zaznamenali řadu nových událostí, na které Vás do
Opalinky zveme. O co konkrétně se jedná, se dočtete v našem
dubnovém newsletteru. Samozřejmě to však není jediné, co jsme
Vám k pravidelnému čtení připravili.
Dozvíte se také, jak dětem připravit krásný páteční večer a jak
zároveň i Vy můžete vyrazit za zábavou. Připomeneme si, jak získat zvýhodněné ceny
školkovného a jak se zúčastnit velké jarní soutěže. A máme pro Vás i aktuální novinky z tisku.
Milí rodiče, závěrem bych Vám chtěla jménem celého týmu poděkovat za Vaši přízeň, a to i
na našem Facebooku. Opalinka má totiž již přes 200 fanoušků! Velmi si toho vážíme a
přijímáme tímto novou výzvu, překonat hranici 300 fanoušků do konce letošního roku.
Budeme rádi, když nám s tím pomůžete a připojíte se k nám  Ještě jednou velké díky!
Vaše Daniela Francová, ředitelka Opalinky

Pyžámkové noci
Také jste si již kolikrát říkali, že byste rádi v pátek večer vyrazili do společnosti, ale zároveň
byste chtěli, aby se bavily i Vaše děti? Protože
my sami ten pocit známe, rozhodli jsme se
Vám s oběma věcmi pomoci! Od května
začneme pořádat Pyžámkové noci. Vždy
jednu páteční noc v měsíci budete moci dát
svoje děti k nám do Opalinky a vyrazit třeba
do divadla, na večeři nebo obojí dohromady.
Pyžámkové noci budou probíhat v pobočce Uhříněves, ale zúčastnit se jich budou moci na
tomto místě i děti z Flory nebo z Říčan.
Již brzy pro Vás budeme mít více informací, včetně konkrétních termínů. Pokud chcete být o
všem informováni, jako první, sledujte náš již zmíněný facebookový
www.facebook.com/opalinka.
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konečně jsme se dočkaly prvních jarních slunečních paprsků, které nám přinesly i mnoho

Poslední šance vyhrát týden jeslí a školky ZDARMA!
jeslí či školky celý měsíc zdarma! Pravidla soutěže
jsou velmi jednoduchá. Stačí, aby Vaše dítě mělo
podepsanou přihlášku do jeslí a školky Opalinka
Říčany, v termínu 1. 1. - 30. 4. 2016 ji navštívilo
minimálně 3x na půl dne a vyplnili jste krátký
dotazník. Třeba právě Vy díky tomu výrazně ušetříte
v rodinném rozpočtu! Podrobná pravidla naleznete
zde nebo Vám je rádi vysvětlíme na říčanské
pobočce. Termín pro odevzdání přihlášek do soutěže je již tento pátek 29. dubna 2016 ve 12
hodin. Neváhejte tedy a včas se přihlaste! Vyhrát může opravdu každý a cena je více než
lákavá 

Říčany: Jesle a školka pouze za 1 990 Kč
V minulém čísle jsme Vás informovali o zvýhodněných cenách za jesle a školku v Opalince
Říčany. Pro ty, kteří si březnový newsletter nestihli přečíst, máme krátké shrnutí. S říčanskou
pobočkou se nám podařilo stát se součástí Operačního programu Zaměstnanost, který je
podporován Evropskou unií.
Do programu jsme se zapojili z jednoduchého důvodu – dopřát kvalitní úroveň péče o děti
i širší veřejenosti, aniž bychom slevili z našich standardů. Cílem Opalinky, v souladu s tímto
programem, je zároveň zlepšení podmínek
pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi
a vytvořit rovné podmínky při vstupu na trh práce. K jeho naplnění nám pomohou dotované
ceny za jesle a školku, kdy zaplatíte pouhých 1 990 Kč měsíčně. Oproti běžným cenám se tak
dostáváme na přibližně 16 % ceny, což je již velká úspora pro rodinný rozpočet.
Program se týká všech dětí ve věku od 1 roku do 4 let, u kterých minimálně jeden z rodičů
dítěte je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je
nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Podrobnosti samozřejmě všem rodičům rádi
vysvětlíme telefonicky, e-mailem či přímo na pobočce Říčany.
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Rádi bychom Vás připomněli, že se blíží konec soutěže, díky které může Vaše dítě chodit do

Tématické dny v jeslích a školce Opalinka Uhříněves
něm v posledních týdnech objevily. Začaly jsme v pobočce Uhříněves pořádat tématické dny.
Divadelní soubor z Uhříněvsi UCHO již například zahrál dětem maňáskové divadlo, které si

získalo velmi rychle všechny malé diváky.
Nemalý zájem vyvolalo také povídání o
pejskách, kdy se děti dozvěděly např. jak
správně komunikovat se psy.
Pokud jste s dětmi zatím žádný tématický
den nestihli, určitě nemusíte smutnit, již pro
Vás chystáme další. Na programu máme
návštěvu logopeda a samozřejmě oslavu
čarodejnic.
Aby Vám pro příště žádná akce neutekla,
stačí, když se stanete na Facebooku odběreatelem událostí jeslí a školek Opalinka. Už teď
Vám můžeme prozradit, že chystáme další akce a byla by určitě velká škoda, kdyby zrovna
Vaše děti u toho chyběly!

Rozhovor o kvalitních jeslích a školkách a jejich cenách
V březnu poskytovala paní ředitelka Opalinky, Daniela Francová, rozhovor pro noviny
Vaše 10 na téma vhodnosti jeslí pro malé děti.
V dubnu se pak dokonce dvakrát vyjadřovala
k tématu cen a kvality jeslí a školek na českém trhu.
Rozhovory jste měli možnost najít v Říčanském
kurýru a Uhříněvském zpravodaji. Rozhovory vyvolaly
pozitivní ohlasy, proto určitě stojí za přečtení 
Pro ty, kteří to nestihli nebo bydlí mimo Říčany
a Uhříněves, jsou články k dispozici ve všech
pobočkách Opalinky.

Obchodní sdělení. Pokud nemáte o newsletter zájem, napište nám, prosím, na e-mail: d.francova@opalinka.cz.
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Pokud sledujete pravidelně náš facebookový profil, určitě Vám neunikly události, které se na

